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løgtingsmáli nr. 71/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum 

og málsøkjum (Yvirtøka av málsøkinum kort- og landmátingarmyndugleiki) 

 

Løgmaður, Aksel V. Johannesen, hevur lagt málið fram tann 2. november 2018, og eftir 1. viðgerð 

tann 7. november 2018 er tað beint Uttanlandsnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 14., 22. og 29. november 2018.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgmann og landsstýrismannin í heilsu- og 

innlendismálum, Sirið Stenberg, saman við Umhvørvisstovuni.   

 

Uttanlandsnevndin er samd um, at føroyskir myndugleikar eiga at yvirtaka málsøkið kort- og 

landmátingarmyndugleiki sum føroyskt sermál.  

 

Nevndin hevur í trimum umførum hetta valskeiðið, eftir uppskoti frá Fólkaflokkinum, havt málið um 

at yvirtaka landkortmyndugleika til viðgerðar, men tá hevur meirilutin mælt til at fella uppskotið. 

Orsøkin til tað var, at meirilutin ynskti, at sjókortmyndugleikin eisini var við í yvirtøkuni, og at 

aðalráðið saman við fakmyndugleikanum fekk uppskotið smíðað. 

 

Við hesum uppskotinum taka føroyskir myndugleikar lóggávuvaldið, útinnandi valdið og fíggjarligu 

ábyrgdina á málsøkinum á bæði landi og sjógvi. Ein kort- og landmátingarmyndugleiki hevur í 

stuttum almennu ábyrgdina og uppgávuna at gera geodetiskar uppmátingar og topografiska 

kortlegging av landi og at gera sjókort og uppmátingar innansyndis og á opnum havi, og at savna og 

boða frá broytingum av týdningi fyri siglandi ferðslu.  

 

Umhvørvisstovan hevur í langa tíð umsitið landkortdátur, og er hesin parturin av yvirtøkuni tí eitt 

kent øki.  Men uppgávan við sjókortdátum er nýggj fyri føroyskar myndugleikar, og er økið meira 

umfatandi og krevur longri tíð at fáa tað praktiska uppá pláss. Her verður m.a. hugsað um, hvør 

myndugleiki í Føroyum skal taka sær av at umsita sjókortdátur, og í hvønn mun hesin skal 

uppraðfestast. Tað er í umbúnað, at Umhvørvisstovan fer at taka sær av bæði landkortdátum, sum tey 

kenna, og av sjókortdátum, sum eru í slekt, men tó nýtt øki.   

 

Við yvirtøkuni fylgir eisini altjóða ábyrgd, sum m.a fer at hava við sær samstarv við altjóða 

felagsskapir, t.d.  IMO (International Maritime Organisation) og IHO (International Hydrographic 

Organisation). Hesir umsita og áseta altjóða reglur viðvíkjandi sigling og sjókortdátum.  

 

Nevndin hevur fingið upplýst, at nú verða landkortini ikki prentað longur, men eru teldutøk dátusett, 

sum áhaldandi verða dagførd. Tí er eitt nú neyðugt at fáa til vegar skipan við árligum keypi av 

satelittdátum.   

 

Dáturnar viðvíkjandi sjókortum eru partvíst gamlar og krevja at verða dagførdar. Í øllum førum er 

neyðugt at byggja upp førleikar og skipanir í Føroyum, so til ber at gera og lata tær dátur, sum er álagt 

sjókortmyndugleikum eftir eitt nú í SOLAS-konventiónini.  



Viðvíkjandi krøvum til útbúgvið fólk, so eru vit væl við, tá ið talan er um landkort. Men tá ið talan er 

um sjókort, so er neyðugt við útbúnum hydrografum og serfrøðingum, sum eru góðkendir í mun til 

IHO-tilráðingar.  Hesa uppgávuna ber til at samstarva við danir um, sum hava royndir á økinum við 

útbúnum fólki. 

 

Uppskotið ásetir gildiskomudagin at verða 1.apríl 2019, tó fyri sjókortpartin 1.januar 2020.  Orsøkin 

til hetta skotbráið er fyri at geva teimum báðum arbeiðsbólkunum tíð at gera neyðugu 

fyrireikingarnar. Bólkarnir - ein fyri landkort og ein á sjókortøkinum - eru mannaðir við fólki frá 

Heilsu- og innlendismálaráðnum og Umhvørvisstovuni á føroyskari síðu og fólki frá 

Forsætismálaráðnum, Energi-, forsynings- og klimaministeriet, Geodatastyrelsen (sjókort) og 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (landkort) á danskari síðu. Hesir arbeiðsbólkarnir 

arbeiða við at lýsa, hvussu økini verða fyrisitin í dag, hvussu vit sum føroyskur myndugleiki skipa 

altjóða samstarv, og hvørjar altjóða bindingar eru, og arbeiða við at lýsa framtíðar samstarv millum 

føroyskar og danskar myndugleikar. 

Vísandi til hesi praktisku viðurskiftini og avbjóðingarnar við yvirtøkuni, er nevndin samd við 

landsstýrinum í tíðarætlanini.  

 

Ein samd nevnd tekur sostatt undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað.    

 

 

Uttanlandsnevndin,  29. november 2018 
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